
Din activitatea socîetăţii 

„Mormintele Eroilor„ - Gorj" 

de fiHEORGHE NICHIFOR 

Istoria poporului român eGte' plină de strălucite doveti 
ale hotărârii sale nestrămutate de a lupta necontenit, îm
potriva asupririi şi a cotropirilor străine, pentru' libertate 
naţională şi dreptate socială, pentru o viaţă liberă şi dem
nă, într-un stat unitar şi i.rt<lepemlent. lln asemene:a moment 
este războiul României, declar:it în anul 1916, pe:r::tru elibe
rare.a teritoriilor româneşti, care se găseau de seitole sub 
stăpânirea străină. Realizare epocală, făurirea statului na
ţional unitar român s-a făcut cu numeroase jertfe umane 
şi mari pierderi materiale. 1 

In septem"rie 1919. când ţara. era în plin proces de re
facere. ia fiinţă la Bucureşti Societatea „Mormih tele Eroi
lor". Sub acest nume, stabilit prin decretul - lege nr. 4106 
din 1919. şi-a desfăşurat a·:::tivitat2a până în 1927 când cu 
ocazia promulgării legii asupra mormintelor de război a 
devenit Societatea. „Cultul Eroilor".2 A vând în frunte perso
nalităţi de seamă ale vieţii politice şi cultura·le româneşti 
c.a : mitropolitul Miron Cristea. preşedinte. Elena Dragalina, 
secretară, dr. N. Lupu, I. Borcea, generalul Răşcarnu, I. Mi
halache, dr. M. PopovicL prof. univ. Simion Mândrescu şi 

alţii. soci~tatea face o vibrantă chemare pentru co1:stitui
rea de filiale judeţene.: 1 „Acum când patria noastră Mare -
se arată în apel - liberă şi mândră cum ·au visat-o strămo-
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şii noştri, s-a desăvârşit în marginile idealului naţional. se 
cade să ne gândim cu pietate la to.ţi acei c·arc şi-au dat viaţ.3 
pentru gloria ei. Sur;t fără număr vitejii şi martirii căzuţi în 
văile munţilor, în largul câmpurilor de luptă şi în lagărele de 
robie ale străinătăţii departe' ele căminele '.or„. Cu:tul lor, 
al marţilor qlorbşi, e o datorie de ~eamă a celor ce supra
vieţuiesc din generaţia de sa:::rificiu a României l\.1ari"4 . 

Scopul societăţii îl constituia identificarea şi ocrotirea 
mormintelor ostaşilor, a e::iifidilor şi construcţiilor ce am:n~ 
tesc d2 fa'Jtele eroiCl' ale românilor din to.1te timpuri:c: exe
cutarea de monumente, p:ă.ci comemorative şi alte· 1u::rări 
artistice în lo·calităţi din ta.ră şi străinătate, menite a e~·cr-: 
niza memori.3. celor căzuţi c<:J.11.struirc.1 la Bucureşti a unui 
edificiu comemorativ al ri'.izuoiului d·~ între•gire n:iţională: 
întocmirea în fiecare comun.J a unei „cărţi de aur" cu nu
me.le ·e~oilor: pr1o;:iagare·:i res.pcctu:ui fată de eroul român prin 
diferite publicaţii, tablouri insigne conferinţe etc.5. Sediul 
a fost stabilit la Bunire.şti, în Palatul Cercului Militar din 
strada Intrarea Sărindar6 . 

c~ toate judeţele ţării, Gorjul, 9rcu ÎL'CC·~cat în ani 1916-
1918. şi-a dat coritribuţia .s:3 dr~ sânqe la n:nlizarea celui mai 
~cump vis ~l românilor unire1 tuttiror într-un singur st1t. 'Lup
tele de pc teritoriul său, unde s-au di.stins regimentel"C" 18 şi 58 
Gorj, au probat încă odată eroismul şi spiritul de sacrificiu 
al urmaşi'.or lui Tudor Vladimirescu7. Emoţionante şi hcăr
catc de semnificaţii sunl cuvintele unui·cunos.cut fiu a: ac.'s
tor melea<;Ji.ui, participant J.a trecerea românilor peste gra
niţa artificială sublocotenentul Ion D. Isac8. „Suntem pc 
munţii Ardea.lului - scria el - leagănul poporului român 
în formare ... Locurile acestea udate odată în timpu~ năvăli
rilo·r barbare, de l·acrimile po1porului rcmân. copil în faşe, 
udate a doua oară de la~rimile romârtilor robiţi do u1: duş· 
man aspru şi fana tic, vea·:.- uri în rând, vor fi uda te a.cum. 
peptru a treia oară, dl' sânqcle şi lacrimile celor ursiţi să 
îndeplinească plaiurile frumoase. qra.iu:ui dulce' şi cred~nţei 
curate, pentru care au pierit ei: înde·p.Jinire.J idealului na
ţioinal pentru dezrobirea români'.or subjugaţi.„" 9 . 

PopuJ.:iţia civilă care s-a purtat cu demnitate, a avut cir· 
suportat imense pierderi umane şi materiale; jafuri. violuri, 
umilinţr' în maj.oritatea loc.;i.lităţilor clin judeţ 10 ce,"'a ce a 
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generat. în rep:ică, o puternkă mişcare de rezistenţă 11 • Im
presionează reacţia vehementă a inteleduaililor care cum 
este cazul profesorului Şt. Baban.cu, fostul director al' ulm
naziului „ Tudor Vladimirescu" din Târqu-Jiu, cunoscut luptă
t:>r pentru eliberarea românilor, încă de pe vremea cand era 
redactor la „Gazeta Transilvaniei'', a suferit pentru 1de1•le şi 
poziţia sa condamnări succesive, ajungând până la închiso
ri:e din TTngaria 12• O situaţie asemănătoare întalrnm şi la 
medicul Dumitru D. Culcer. care alături de alte ilgun ale 
vremii a fost internat la mânăstirea Tismana, unde a îndurat 
regimul dur de detenţie şi anchete ale ocupanţilor 1 J. Dr. N. 
Haisnaş a desfăşurat .~i el o activitate' intensă, pe front în 
slujba idealului naţional 14. 

Răspunsul ju{feţului Gorj. dp a constitui cât mai repede 
o filială a Societăţii „Mormintele Eroilor", a fost prompt, pe 
măsura j~rtfelor şi eroismului locuitorilor s;\i, Pe listele care 
puneau bazele societătii. fiqurnu peste 600 de persoane. cu 
ocupaţii di·verse, majoritatea însă militari. Se remucă un 
număr mare ele soldaţi şi grade inferioare, care cu sume 
modeste. după p·osibililăţile lor. a•u cotizat la aiceastă nobilă 
a.cţiune 1 •1 . Cu trecerea anilor ,odată cu atingerea obiective
lor propuse, numărul membrilor activi a scăzut. astfel că în 
1926 cotiruu 104 persoane. in 1927 -- 94, 1928 - 1 I l. 1929 
-106, 1930 şi 1931 - 111, 16 exislând însă foarte mulţi par
tk:ulari sau instituţii care fără a fi înscrişi au contribuit Li 
rriărire·1 fondurilor sau la acţiunile s'Ocietăţii. 

Conform statutului, în funcţia de preşedinte s-a aflat de 
regulă prefeectul judeţului, fiind ajutat ,de alte oficialităţi 
Jocale.17 De exemplu, la :H ianuarie 1926, comitetul de con
ducere era format din prefectul Emil Haiduc0.scu, col. Stăne<;
cu. comandantul 9arnizoanei. col. Constantinescu, com:rn
dantul cercului de recrutare, C. Bălănescu. primarul oraşului 
Târgu-Jiu, prof. Prejbeanu şi a1ţii. 1 B Evidenţiem prezenţe1 
constantă şi volumul de munci'.\ impresi<rnant depus de ca
sierC'_societăţii Milria Fliad, pe parcursul întregii activităţi a 
acesteia. 19 

Una din primele acţiuni întreprinse, a fost inventarierea 
iuturor rnormirntelor din judeţ, în vederea alocării. de fon-· 
duri pentru amenajarea lor. Activitatea Ln a,ccastă direcţie 
îuCC;JUSe dej.a din iniţiativa guvernului LLC:::. Brătianu, care 
prin Decre'tul-ll'ge nr. 715, publicat în „Monitorul Oficial" 
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din 17 februarie 1919, aducea la cunoştinţă populaţiei că se 
expropriOJ.u în fa\'Oarea Ministerului ele Război, toate terenu
r:Ie unde sunt îngropaţi ostaşii căzuţi în războiul pentru în
trcgi~ea ncamu:ui2Cl. 

Documentcl2 mărturiscc despre numărul marc .]! celor 
ucişi pc teritoriul Gorjului ia localităţile: Bârzei. C:::>Jţeşti, 
Hurezani. Sera.da, Târgu-Cărbuneşti. Creţeşti, Săcc:u, Câr
beşti, Rovinari, Alb{'ni. CâLnic, Stroieşti, Peştişani, Milşe
teşt i Vlădulcni, Urdari. Răşin:.i. l"~'.'~heşti, ·peştcana-cle-Sus. 
etc.21 • Numai din loca:itatea Bâ:ta au participat la război 
]67 ele locuitori clin care au căzut 116.:!2· 

Se constată pn:zenţa ur;or morminte executate în grabă 
între două lupte, unde se aflau trupurile ostaşilor români şi 
duşmani laolaltă. De exemp;u, la Pojogc-ni, în punctul num;t 
Pădu::ci. exista un m:::irmânt .comun cu trei soldaţi qermani 
şi u1 român, iar la Noyaci, cinci unquri şi un român la un 
~oc. 23 Un proces verbal din 12 martie 1919 al comisiei de 
inventariere. constată că în timpul războiului au fost aduşi 
în cimitirul ortodox, 14 ofiţeri, un sergent şi un caporal, ro
mâni, iar în cimitirul de onoarP 680 S·oldafi români 320 qer
mani şi 65 austro-ungari.:!4 Intre cei înmormântaţi în ~;mi
tirul nrn'.ului se aflau şi ofiţe1:i qorjoni căzuţi în _primele lupte 
din 1916 de pc Defileul Jiului cum ar fi sublocotenentul Ti
'beriu Po )escu.25 Des,prc moarte.a a_,cestui.a, fost director al 
Gimnaziului „ Tudor Vladimirescu" şi secretar mulţi ani al 
Ligii culturale - Gorj, marele istoric N. -Iorga relata : „ Tâ
năr frumos, ni teii.gen t, iubit de toţi. profesorul qorjean a 
mer; la luotă cu anti.că simplicitate.„ 

I s-a propus tatălui său. un bătrân preot. ca pcirtidu[ li
beral d.in Gorj să-l treacă pe Tiberiu într-m; lD·C fără pericol. 
iar el. părinte:e a răs.puns aşa: „El va mcrq:~ la datoria orier> 
ar f[ să se întâmple cu clânsul"26. Toat0 acestea probe.]ză 
încă odată amploarea lupt0'.or din zona Jiului, precum şi spi
ritul de sacrificiu al ostaşului român în momentele qrele a:e 
n''amului său. 

Activitatea de întreţinere a mormintelor s-au bucurat 
ele sprijir;ul total al populaţi0i. dovadă creştcrt.'('a ele la an 
la an a sumelor de bani ce le deţinea societatPa în banca clin 
Târgu-Jiu: 2 ianuarie 19'.:!J -- 16 J40 lei, 11 iulie 1923 -

, I 

30 600 lei, 3 ianuarie 1924 - 32 550 lei. 1925 - 18 053 lei, 
1926 - 53 479 l'.'i, 1927 - J9 152 Ici şi 1928 -- 44 985 lei'.!7• 



' ,un alt document semnalează ca m martie 1927 un număr de 
146 b.Jnq popular(' din judeţ au depus suma c'.0 33 172 lei, 
cu s,:opul de a se reî1;huma os~mintele celor căzuţi pe aceste 
-mclc:aguri. Fondurile erau 1wriodic completate cu bani pro
veniţi din serbări, conferinţe, vânzan'a de bro~uri, ilustra1e 
obiecte de artizanat, filme - etc.:!8_ 

Cu ocazia aniversării a 10· ani de la înfiinţarea societă
ţii a fost pus în vânzare un al man 1h retrospectiv ComitetuJ 
Central, solicitând Primăriei Târgu-Jiu, să reţină cât mai 
mult(' cxc nplarc29. Necesităţile fi:ialei sunt însă mai mari. 
dovadă faptului că se aprobă de către condu.::ere,1 centrală, 
eliberarea sumei de 20 OOO 1:.:-i pentru rc~p.arnrea cimit!ru ul 
de onoare:io_ 

Este cert că in prima parte a activităţii sale societatea 
rca1izase destul de mu:t în ceea ce priveşte activitatea. de 
într<.>ţinere a mormintel::>r. într-o inştiinţa:e către şefii de 
post, se a trăgea a ten tia populaţiei asupra o bliqativită tii de 
a se păstra cum se cuvine. cec>a ce societ.1tea îr;făptuise deja 
„a::east,'I ·constituind .o operă de recunoştinţă pentru ci ce 
cu jf:'rtfa vieţii lor uu înfăptuit România J\fare:ll_ 

. O :~itură !m)::Jrtantă a 1::tivităţii sJCietăţit a cons•/tuit-o 
iniţi::-reea S3U sprijinirea Olcţiun'ilor de ridicare a unor cru;:i 
şi nFnumente în men10ri-0 celor căzu'i în război. p;-e:-um şi 
rc>înhumar"1 eroilor q::irjeni în p5mâ'1t'ii 1F1:.-11. Chiilr îi anJJ: 
înfiinţării se ( Qnfccţioriează la şcc:~.Ja de mesc-~i i d1n Non1ci 
un m.3rc număr de crucri:!_ nrmâr;:l -.L în 1922 să S'' fa,-:ă clo
naţii pentru ridic,irca unui mo:rnm2nt eroului M. G:,')r":ivc>a·111 
din comuna B5leşfr13 , La ] rn1i 192.1. Comitetul SocictăHi 
„Mormintele Eroilor" - Gorj, a pro ha sum 3 de :i OOO Ici pen
tru ridicarea m0numentului Proi'.or din comuna Pojoge1~i: 4 

actiune· la care contribuie cu diferite sumt> de b::wi şj banca 
„Gruiul'' din '.ocalitate:i:;_ !n 1919 se constituia un ccmit?t 
pentru ridicare.3 de crnd pc morminlek~ eroilor: Paul Panţu, 
cel dintâi ofiţer căzut la ţrecN_'rea vc-chiului h-:::ita:- SDrc Pe
troşani, lt .. G. Bălăceanu, căzut la Merişor şi lt. L Bucl-n, 
Ui::is la VaideeFJ6. 

Fonduri importante .1u fost alocate pentru aducerea cl2 
pe teritoriul Moldovei şi 'reînhumar{C'a în cimitirul ele onoa
re d:n Târgu-Jiu, a unor militari origin.J.ri din Gorj. care şi-au 
dat ·viaţa de;Jarte de pământul natal. Reţinem' câteva nume: 
maiorul medic Spiridon Pattely. cercetaşul de 13 ani, Traian 
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Constantinescu, căpitanii Crivăţ Ion, Ştefănescu şi Sterescu, 
lo~otcnentul Eliseu Nicolaescu şi alţU:17 . 

La 21 auqust 1917. a căzut în lupt.ă pc frontul clin M.ol
clova, Ecaterina Teodoroiu, „eroina de la Jiu". Exprimând 
voinţa românilor de a apăra pământul ţării. ca a participat 
;a război încă clin primele luni, mai întâi ca soră medicală 
într-un spital de campanie şi apoi ·cu arma în mână. In frun
tea plut{mului pe care-l conduce. a fost străpunsă ele o ta
fa,]ă ele mitralieră în lLmte::e de la Muncelu, fii11d înmormân
tată pe Delul Seculuf!B. 

Reînhumarea în centrul oraşului Târqu-Jiu şi constru· 
irea unui monument care să-i cinstească memoria a devenit 
o problemă naţională. La 10 mai 1919, s-1a coastituit 1a Cra
iova un comit::>t de iniţiativă pentru strângerea fondurilor 
necesare. · •\.pelul semnat ele preşedinta comitetului A tenia 
Căluqâre::inu SG închc'ia cu urrnătoari;:a chemare: „Pentru a
ceasLa 1'nnc cl'A.rc a Ramâniei. solicit ca la dumneavoastră 
ca buni români şi administratori ai faptelor vitejeşti, ele care 
eroina noastră naţională a dat dovadă, ca atât dumneavoaiS
tră, cât şi toti cunoscuţii dumneavoastră. care simt cu ade
vărate româ1ieşte şi iubesc pe români. să subscrie cât mai 
mult pe această listă.: 19 • în februarie 1921. era pus în circula
ţi0 ·pentru strânqcrPa ele· ofnduri un calendar eh perete la 
preţul de 20 !ci pxern.plarul.4°· şi s~ avansează ideia ridicării 
unui manumPnt al l'roinc'i la I3ucureşti~ 1 • Informat de a·ceastă 
lăudabilă iniţiativă qcncra1ul francez Berthelot, bun cunos
cător al luptelor ele pc frontul rnmc.încsc şi prieten devotat 
al poporului nostru considera „înălţătoare ideea de a come
mora printr-un monum('llt înallc>le fapte ale Ecaterinei Teo
cloraiu"42. 

Documentele el l' cercetare scot în evidentă eforturi'.e 
depuse de oraşul Tcîrqu-Jiu, de judeţu'. Gorj de Societa !ea 
„Mormintele Eroilor". pentru accelerare.a lucrărilor la locul 
de veci .1! Ecaterinei Tcodoroiu. Reînhumarea urma să aibă 
loc odată cu sărbătorirea împlinirii unui secol de la revoluţLa 
condusă 'de Tudor Vladimirescu, pornită ele pe aceste melea
quri43. Conducătorul lucrărilor pregătitoare pentru omagierea 
acestui dublu eveniment, a fost arhitectul Păunescu c.are 
printr-o activitate rodnică s-a achitat în chip remarcabil .de 
sarciniL~ primite. într-un timp scurt au fost şlefuite şi aurite 
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inscripţiile de pe placa de marmură a statuii lui Tudor ri
dica tă în 1898 de s(."ulptorul gorjean C. Bălăcescu44 , s-a ~me
najat o tribună, a fost pavoazat oraşul şi s-au finalizat lu
crările m'Jrmântului45. Sosirea rămăşiţelor Ecaterklei Teodo
roiu, la 9 iunie 1921, s-a constituit într-o adevărată lecţie de 
patriotism, la festivităţi fiind prezent printre alţii şi piarele 
poet Octavi1an Goga46. Anual se va încetăţeni practica. să se 
omaqieze memoria eroinei orin adunări în centrul oraşului41. 

De Ia acţiunile ·sodetăţii „Mormintele Eroilor" - Gorj 
au :uat cunoştintă şi rei care sP a·flaseră ca ocuoianţi ai ju
deţului între anii 1916-1918. La 10 ianuarie 1929 Herbert 
Konegen, fost membru al Secţiei de administraţie al et.aoei 
264 şi maiorul Sauer. comandantul acesteia. solicită infor
maţii despre. st:irea cimitirului. Primăria ră.s.pundea ht 20 fe
bruarie, că acesta „se qăseşte într-o stare foarte bună", fiind 
înmijit de către Societatea .. Mormintele Eroilor". anume cre
ată prin leqe în acest scop48• La 17 martie 1929, o nouă scri
soare sosea de la Rerlin, prin care se adresau mulţumiri. 
pentru cele ralatate49. 

Constatăm, dat fiind şi natura societătii. o permanentă 
colaborare a a:::esteia cu oficialităţile locale. în special cu 
Prefectura judeţului şi cu Primăria Târqu-Jiu. 

Dealtfel ce~e două orq.ane s-au dovedit receptive la so
licitiările şi o.le altor sode·tăţi şi comitete ce desfăşurau acti
vităţi asemănăto.are, ·care activau în acei ari în ţara noastră. 
cum ::ir fi : Societal('".! văduvelor de război50 . Liaa natională 
a femeilor române din Gorj51 . Societatea invali7.ilor de răz
boi52 Societatea ocrotirea orfanilor de război53 So.cietatea 
Mărăşti54, Societatea sportivă „Tiberiu Popescu"~5 • Comitetul 
de iniţiativă nentru construin='a mânăstirii ..Intreqirea nea
mului" de Ia Bucium-Făgăraş56 etc. 

Prezentă notabilă în viata judeţului Gorj. Societatea 
„Mormintele Eroilor" a contribuit prin activitatea ei speci
fică Ia cunoaşterea celor care au scris cu sângele lor istoria 
făuririi Marii Uniri. Atrăgând un mare număr de cetăţeni, fie 
prin parti.cipare directă. ca membri, fie ca simpli sprijinitori. 
de cele ma:i diverse ocupaţii şi vârste, a reuşit. să iniţieze o 
serie de acţiuni. cu rezonanţă în rândul maselor po9ulare, 
cele care în fapt purtaseră pe umeri greul războiului de re
întregire a nearnu:ui românesc. 
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,NOTE 

• O sinteză a prezentului s.tudiu a fost publicată de autor î:n „Tele2ra-
ful Român". Sibiu, oct. 1988. · 

1 C. Kiriţescu, Istoria razboiului pentru reintregirer1 neumuJu.i. (1916-
1919), Editura politică, Bucureşti, 1•900. 

1 Lege a.supra regimului murmintelor de război; Statutul 10Cietaţii 

„Cu<Itul Eroifor". Instilu•tul de a!'te girafice „Hăsăritul"; Bucu~ti, 
J928, ·p. ~10: Pctre Dan, Asociaţii, cluburi, Jjgi, sQ{:ietăţi, E:iitura 
ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti. 1983, p. 310. 

3 Arh. St. Tg.-Jiu. fcnd Prefectura jud. Gorj. dus. 7 /lgllQ-193'7, p. 4. 
4 Ibidem. 
5 Lege asupra regimulu.i mormintelor de război. Statut111 i;oclefatii 

„Cu;Itu.t Eooilcr", p. 22--25. 
6 Arh. St. Tg.-Jiu. fund Prefectura jud. Gorj. d»s. î / 1920--W.17. p. 4. 
1 Ion D. Is<.c, Zile de zbucium şi glorie, Pe Vailea Jiului, vol. 1, Bucu

rt''.'?ti. 1933. p. 53--5"1. llti: Al. Niculescu, Luptele de la Jiu, Ed. Mili_ 
tară. Bucur~~i. p. 1-Jl--.'.Q.2 : l. Cupşa. Armata română în campaniile 
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~ Pe lar-g desprP activitatea sa în, Ion D. Isac. Din zitele unui invă
ţălor de la ţară, Editura Eminescu. Bucuresti, J!18ti. 

9 Idem, Zile de zbucium. Pe Valea Jiului, 19i6, p. 3-14. 
'u Les sacrifices r-oumains pendant la guerre - Le6 victimes ctviles, 

Paris, 1919, p. 5-(J, 178--Wl. 2'?6--::02î. 2~310: Jac Cbnstantinescu, 
Atrocităţi germane, Tg.-Jiu. 1919. p. 31-56: V. Andriţoiu. Din a.di~ 
vitat<>a tribunalu'lui militar german din Târgu-Jiu în timpul primu
lui război mondial, în .. LHua -- studii ~i cercetări". Târgu-Jiu. 198', 
p. 2Xlî--2'15: Arh. St. Tg.-Jiu. fond Consilierul agricol. dos. 1:2/1919. 
lf. 211.6. 

11 Les sacrificies roumains pendant la guerre - Les victines cjvjles, 
p. 5ti--62 : V. Bobocesrn. Victor Popescu, haiduc pal'tizan, în .. Ga
zeta Gorjului", An. XX. nr. 3'.<5-7, 32@. 32'69, J2.75. :1281 şi 32193 din 
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